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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en be-
reiden we ons voor op het Heilig Avondmaal van volgen-
de week zondag. We lezen het einde van het boek Exo-
dus, waarin de tabernakel opgebouwd wordt (Exodus 
40: 33-38). Bij de uitgang zal er weer een deel van het 
dagboekje ter voorbereiding  op de viering van het Heilig 
Avondmaal worden uitgedeeld. Verder worden er kaar-
ten uitgedeeld om te versturen naar vervolgde christe-
nen.  De avonddienst wordt geleid door ds. J.v.d. Kolk 
uit Ede.  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
de opvang van kinderen in de kansarme wijken van 
Bogotá, Colombia. 

Huwelijksjubilea 
*Morgen, maandag 11 november, hopen dhr. Engel Boer 
en mw. Rita Boer-Barendse (van Marlotstraat 14, 3381 
CE) 55 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen en hun 
(klein)kinderen van harte met dit jubi-
leum en we wensen hen Gods zegen en 
nabijheid toe. 
*Morgen, 11 november, hopen Henk en Jolanda Stam 
(van Wenastraat 13, 3381 BK) 25 jaar getrouwd te zijn. 
We feliciteren hen en hun kinderen van harte met dit 
jubileum en we wensen hen Gods zegen toe. 

Agenda 
12-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
13-11 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,     Censura Morum, 19.00 uur pastorie Heul 34 
     ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
     ,,     Avondmaalsvoorbereiding, 20.00 uur Rank 
14-11 Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur, Oude School 
    Giessen-Oudekerk 
14-11 Viva de kerk, 20.00 uur Rank 
15-11 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
16-11 Mannendag, 09.15 uur De Bron H’veld 

Lied morgendienst – Here der heren 
Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. 
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting,  
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 
 

Refrein: Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon. 
Eer aan de Geest. U heb ik lief. 
Halleluja (4x) 
 

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest; U maakt ons samen een. 
U alleen, U heb ik lief. 

Zondagsschool – dit wil je niet missen! 
Zingen, luisteren naar een bijbelverhaal, 
knutselen of een spel doen... Dat zijn 
dingen die we meestal doen. Vandaag 
ziet de ochtend er een beetje anders 
uit. Er komen een paar mensen van on-

ze gemeente op bezoek. Wat we dan gaan doen? Dat 
hoor en zie je zo! Groetjes, de leiding van de zondags-
school. 

  Meeleven 
*De afgelopen week is mw. Anneke Kaai (Neerpolderse-
weg 72b-38, 3381JT) geopereerd in het Erasmus MC. 
De operatie is goed gegaan en we hopen op een goed 
herstel. In de voorbede bidden we om kracht en Gods 
zegen. 
*Mw. G. Timmer-Versluis (Van Brederodestraat 21, 
3381 BA) is afgelopen donderdag opnieuw opgenomen 
in het ziekenhuis. Zij zal deze week geopereerd worden 
in Utrecht, omdat de pen in de heup verschoven is. In 
het gebed vragen we de Heere God om met haar te zijn 
en om Zijn zegen over de operatie. 

Sing-in – Verlangend uitzien! 
Verlangend uitzien! Dat is het the-
ma van de sing-in van vanavond. 
Van harte welkom allemaal!  
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Bij de preek – morgendienst 

 

 Kaarten SDOK 
Een van de kaarten gaat vandaag naar 
Twen Theodros uit Eritrea. De jonge 
Twen werd in 2004 gearresteerd en vrij-
gelaten omdat ze een verklaring tekende 
dat ze niet opnieuw samen zou komen 
met andere christenen. In 2005 werd ze opnieuw gear-
resteerd. Twen weigerde nu om haar geloof te verloo-
chenen. De Eritrese christelijke zangeres Helen Ber-
hane (voormalig gevangene) schrijft  in haar boek 'Het 
lied van de nachtegaal' over haar hartsvriendin 'Esther' 
(Twen). Helen zat gevangen in dezelfde zeecontainer 
als Twen.  Twen heeft afschuwelijke mishandelingen en 
martelingen doorstaan. Ze nam soms zelfs de plaats in 
van Helen als die geslagen zou worden. Twen voedde 
Helen, waste haar wonden en droeg haar naar het toilet 
als Helen niet kon lopen.  
Nu is Twen een van de leiders in de gevangenis. Ze blijft 
omkijken naar en zorgen voor andere gevangenen. Ze is 
bereid zolang in de gevangenis te blijven als God haar 
wil gebruiken. 

Avondmaal 
Woensdag 13 november bent u van harte welkom in de 
Rank om met elkaar te spreken over de vreugde van de 
avondmaalsviering. Dit ter voorbereiding op de viering 
van het avondmaal komende zondag. De avond begint 
om 20.00 uur. 

  Stapeldiner  29 november 
We zijn blij voor zoveel enthousiasme 
rondom het stapeldiner. Alle gastgezin-
nen hartelijk bedankt voor de aanmel-
ding! We hebben voldoende koks. Bin-
nenkort horen jullie wie er op welk mo-
ment bij jullie komen eten. Jongeren die zich nog niet 
hebben aangemeld, maar dat wel graag willen kunnen 
zich opgeven bij Willemieke van Wingerden 
(willemiekedebas@hotmail.com), Gijsbert van Winger-
den (06 48775921) of een briefje door de bus doen bij 
Liezeke Schakel (Van Brederodestraat 36). Wij kijken 
uit naar een bijzondere avond!  
 

  Vanuit de kerkenraad – Beleidsplan  
Op de kerkenraadsvergadering is er met regelmaat aan-
dacht voor een tussentijdse bespreking van het be-
leidsplan 2017-2021. Als eerste is hoofdstuk 6 van de 
diaconie aan de orde geweest. De aspecten van diaco-
nale hulpdienst, zorg voor mensen om ons heen en inzet 
van gemeenteleden blijven belangrijke aandachtspun-
ten. Het wordt op prijs gesteld dat veel gemeenteleden, 
vaak uit eigen beweging, omzien naar elkaar en ande-
ren. Ook is het goed, indien nodig, dat signalen voor zorg 
en hulp (eenzaamheid) worden doorgegeven. De diaco-
nie wil ieder lid stimuleren te leven met “open ogen, 
open oren en open handen”.  Daarvoor worden ook jaar-
lijks, in het kader van de V&T-bijeenkomsten, diaconale 
aspecten opgenomen. Er zijn twee avonden gepland  
(do. 23 januari en do. 13 februari 2020) over “Zien en 
gezien worden” n.a.v. het boekje “Schatzoeken”. Over 
verbinding naar en met mensen om je heen. Wat heb je 
te bieden voor de ander? Wat betekent de ander voor 
jou? 

  Chadash  2020  
Ook komend jaar is er de mogelijkheid om bijbelstudie en 
fietsen in de Franse Alpen te combineren. Van 11-16 juli 
kan iedereen die dit wil met Bijbel, racefiets en helm mee 
op reis.  We zullen weer neerstrijken in Vaujany. De kosten 
zullen €450,00 zijn. Opgeven is noodzakelijk, want er is 
maar beperkt plaats. Aarzel niet te lang. Voor opgave en 
verdere info kun je je wenden tot ds. Jan Holtslag. 


